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S:  6  /BC-UBND Ba Rja - Vüng Thu. ngày  A  tháng , nãm 2022 

BAO CÁO 
Tlnh hlnh thtrc hin Ngh quy& s6 01/NQ-CP, Nghj quyt S6 11/NQ-CP 

cüa ChInh phü và tlnh hlnh kinh té - xä hi, quôc phông, an ninh tháng 02 
và 02 tháng näm 2022 trên dla  bàn tinh Ba Rja - Viing Tan 

Thrc hin Nghj quyt s6 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 cüa ,Chjnh phü v 
nhim vii, giái pháp chU yeu th?c hin kê hoach phát triên kinh tê - xä hi näm 
2022, Nghj quyêt so i 1INQ-CP ngày 30/01/2022 ye Chung trInh phiic hôi và phát 
triên kinh té - xä hi, Nghj quyêt so 03-NQ/TU ngày 03/12/202 1 cüa Ban Chap 
hành Dãng b tinh, Nghj quyêt so 95/NQ-HDND ngày 10/12/2021 cüa Hi dông 
nhân dan tinh ye phirnng huâng, nhim v1i phát triên kinh tê - xã hi, quôc phông, 
anninh nàm 2022, Uy ban nhân dan tinh dä ban hành Chuang trInh hành dng 
triên khai thuc hiên (kern theo Quyêt djnh so 144/QD-UBND ngày 18/01/2022), 
xác djnh các van dê tr9ng tam, tr9ng diem, ni dung cong vic can th?c hin; phân 
cong trách nhirn cho tü'ng c quan, do'n vi tri'c thuc tinh, quy djnh Co quan chU 
tn, Co quan phôi hçp, tiên d thi gian hoàn thãnh cii the. 

Tinh hInh thirc hin tháng 02 nãm 2022 trên dja bàn tinh dat  duc  mOt  s6 kt 
qua nhu sau: 

1. V phát trin kinh t 

Tip tjc thc hin quy djnh v thIch irng an toàn, Iinh hoat, kim soát hiu 
qua djch Covid-19, tinh dä diêu chinh thirc hin các bin phãp phông chông djch, 
vüa bão dam kiêm soát djch bnh, vtra thüc day phát triên kinh tê - xã hi, sau hon 
4 tháng thirc hin dä dat  nhftng két qua ban dâu khá tIch circ. Djch bnh cabãn dä 
duçic kiêm soát, sau k' nghi Têt Nguyen dan, sir giao luu, tiêp xüc, di chuyên giüa 
nguii dan sinh sOng a các dja phirong trong tinh cong  vài vic xét nghim sang l9c 
cho hQc sinh các cap nhp hQc tr ngày 14/2/2022 khiên so ca nhiêm tang rat cao, 
nhi.rng van trong khã näng quán 1, kiêm soát. Vic diêu chinh bin pháp phông 
djch dà tao  diêu kin cho san xuât, kinh doanh tirng buac phiic hôi manh  me, hâu 
hêt các co sâ kinh doanh du ljch d hoat  dng tra lai  trong trng thai bmnh thuang 
mOi. Tinh tiêp ttc phân cong các To thuc Ban Chi dao  phc hOi san xuât trong 
bôi cãnh phông chông djch Covid- 19 tien hành kiêm tra, giárn sat dieu kin dam an 
toân phông chông djch tai  các doanh nghip (trong khu cong nghip, cim cong 
nghip, cong trInh xay ding, cãng biên, càng cá) dê huâng dan, thâm djnh và duy 
trl kê hoach phông chông djch cüa các co sâ san xuât kinh doanh. Mt so chi tiêu 
kinh té chU yêu tháng 02/2022 nhu sau. 

- Giá trj san xut cOng nghip tth duthô và khi d6t tháng 2 uâc dat  26.096 
t' dông, tang 11,23% so vâi cüng ks'; luy kê 2 tháng uàc dat  52.248 t dOng, tang 
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5,85% so vri cüng ks'. Chi s san xutt cong nghip trü dâu thô và khI d& 2 tháng 
dâu nãm hOc tang 5,86% so vOi cñng k' (NQ 9,82%). 

- Giá trj san xut nông nghip tháng 2 uOc dat  778 ty dng, lüy k 2 tháng 
ithc dat  1.573 t' dông, tang 3,82% so vOi cüng k' (NQ 3,86%), ngu nghip tháng 2 
tthc dat  941 t' dông, ffiy kê 2 tháng ithc dat  1.922 t' dông, tang 3,26% so vOi c1ing 
k' NQ 3,25%); 1am nghip nghip tháng 2 uOc dat  4 t dông, lüy kê 2 tháng ixOc 
dat 10 t' dông, tang 1,03% so vOi cñng kS'  (NQ 1,03%); 

- Tng müc ban lê hang hóa trên dja bàn tinh trong tháng 02 hOc dat  4.5 16 
t' dông, tang 6,76% so vOi cüng ks', lily kê 02 tháng dâu 11am uOc khoàng 9.632,83 
tdông,täng 10,92%(NQ 11,05%). 

- Doanh thu vn tãi, kho bãi và djch vi;i h trç vn uOc dat  1.436 t' dng; lüy 
kê 02 tháng ithc dat  3.002 t dông, tang 5,28% so vOi cüng k' (NQ 5,61%), trong 
do doanh thu djch vi;i cãng tháng 02 uc dat  415 t' dông; ifly kê 02 tháng ithc dat 
879 t dông, tang 8,46% so vOi cüng k' (NQ 5,32%). 

- Doanh thu djch v11 km trñ tháng 02 dat  420 t' dông; ffiy kê 02 tháng dat 
686 t' dông, tang 2,23% so cñng k' (NQ 34,06%). Tong h.rçit khách Iu'u trtii tai  các 
c sO liru trü du ljch ithc dat  256.815 hxqt, tang 42,19% so cüng ks'; lüy kê 02 
tháng uOc dat  480.674 1ut, tang 2,71% so vOi cüng ks'. Riêng khách quôc tê kru 
trá uOc dat  17.129 krçt, tang 28,12% so cüng ks'; lUy kê 02 tháng xóc dat  26.405 
luçit, tang 28,12% so vOi cüng ks'. Doanh thu ngành du ljch lü hành tháng 02 i.rOc 
dat 18,47 t' dông, tang 1,9%; lüy ké 02 tháng uOc dat  32 t' dông, tang 4,1% so vOi 
cüng kS'. 

Tng 1uçt khách dn Ba Rja - Vüng Tàu 02 tháng tang 60,63% so vOi cüng 
ks', trong do Iuct lu'u trü tang 42,19%. Doanh thu du ljch tang 52,03%, doanh thu 
djch vi;i luu trü tang 54,66% so vOi cüng kS'. 

- Kim ngach xuât khâu trO du khi tháng 02 hOc dat  477 triu USD, tang 
53,43% so vOi cilng kS';  Ifly kê 02 tháng dat  973 triu USD, tang 30,07% so vói 
cilng kS'  (NQ 8,42%). Kim ngach  nhp khâu tháng 02 uOc dat  589 triu USD, tang 
5,25% so vOi cüng ks'; ifly ké 02 tháng dat  1.313 triu USD, tang 32,04% so vOi 
cüng k' (NQ 11,43%). 

- Chi s giá tiêu dung (CPI) tang 0,85% so vOi tháng truOc; tang 2,74% so 
vói cüng k' nam tnthc. BInh quail 02 tháng dâu näm 2022, CPI tang 2,98% so vó'i 
cüng kS' näm truOc. 

2. Thu chi ngân sách, dâu tu' và phát triên doanh nghip 

a) Thu - chi ngân sách 

- Tng thu ngân sách tren dja bàn tháng 02 là 8.361,9 t' dng, dat  11,7% 
(8.361,9 t'/71.555,9 t') so vOi dir toán; Lily kê thirc hin 02 tháng dâu näm 2022 là 
18.820,3 ti dông, dat  26,3% (18.820,3 ti/71.555,9 t') so vOi dir toán và bang 
127,5% (18.820,3 t'/14.789,4 ti') so vOi cüng kS', bao gOm: Thu tü dâu khI khoáng là 
là 3.940,7 t' dông, dt 23,7% (3.940,7 tS'/16.600,0  tS') so vOi du toán; lüy kê thirc 
hin 02 tháng dâu nàm 2022 là 6.358,3 t' dông, dat  38,3% (6.358,3 t'/16.600,0 tS') 
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so vOi dir toán và bAng 223,8% (6.35 8,3 t'/2.84l,4 t') so vOi cUng ks'; thu thu 
xuât, nhâp khâu 1.984,5 t' dông, dat  4,8% (984,5 t5'/20.300,0 tS')  so vi dir toán; lüy 
ké thirc hin 02 tháng dâu näm 2022 là 3.719,3 t5' dông, d.t 18,3% (3.719,3 
t'/20.300,0 t') so vâi dr toán và bang 102,7% (3.7 19,3 t'/3.620,0 t)') so vâi cUng 
kS'; thu ngãn sách noi dja là 3.436,7 tT dông, dat  9,9% (3.436,7 t'/34.655,9 ti') so 
vOi dr toán; lüy kê thirc hin 02 tháng dâu nãm 2022 là 8.742,7 t' dông, dat  25,2% 
(8.742,7 t'/34.655,9 t) so vâi d toán và bang 105,4% (8.742,7 t'/8.297,0 tS')  so 
vi c1ng ki, trong do thu ngân sách dja phuang duçic hung là 1.76 1,6 t' dông, dat 
9,4% (1.761,6 tS'/18.749,7  ti') so vOi dii toán; lüy kê thrc hin 02 tháng dâu 11am 
2022 là 4.738,6 ti  dông, dat  25,3% (4.738,6 t'/18.749,7 t) so vâi d1r toán và bang 
92,3% (4.738,6 t'/5.136,6 t) so vói cüng ki. 

- Tng chi ngân sách trên dja bàn tháng 02 là 628,4 t dng, dat  2,6% (628,4 
t'/24.224,7 t) so vi dr toán. LOy kê thc hin 02 tháng dâu 11am 2022 là 2.670,4 
t' dông, dat  11,0% (2.670,4 t'/24.224,7 t') so vOi dir toán và bang 103,3% 
(2.670,4 t'/2.584,8 t') so vi ci1ng ks', bao gôm: Chi dâu tu' phát triên là 133,7 t 
dông, dat  1,0% (133,7 t'/13.052,l tS')  so vâi dir toán; lüy kê thirc hin 02 tháng 
dâu näm 2022 là 952,7 t' dông, dat  7,3% (952,7 t'/13.052,l ti) so vâi dir toán và 
bang 87,1% (952,7 tS'/1 .093,8  tS') so vOi cüng kS';  chi thuO'ng xuyên là 494,7 t' 
dông, dat  4,7% (494,7 t'/10.560,8 t') so vi dir toán; lOy kê thirc hin 02 tháng 
dâu nãm 2022 là 1.716,0 t' dông, dat  16,2% (1.716,0 t'/10.560,8 tS')  so vi d%r 
toán và bang 115,1% (1.716,0 t'/1.491,1 ti') so vâi cüng kST. 

b) Dâu tir và phát trin doanh nghip 

- Du ttr tfr nguôn v6n ngân sách tinh: 

Näm 2022, t6ng k hoach vn dAu tu cong phân b cho các dir ántinh quyt 
djnh dâu tu là 7.345,914 t dông; trong do: Dir an tr9ng diem 582,7 t' dông; dr an 
ha tang giao thông kêt nôi quan tr9ng là 665,0 t' dông; các dir an ha tang kinh tê - 
xA hi là 6.036,90 1 t dông (bao gôm 62 di,r an da hoàn thành, 125 d an chuyên 
tiêp, 29 di,r an khâi cong mâi, 17 dir an thirc hin bôi thung giãi phóng mt bang, 
199 dr an chuân bj dâu tu'); 13 dir an, do an quy hoach 61,313 t' dông. 

Trong tháng 02/2022, tng giá tn giái ngân vn tinh quãn l' là 140,85 t' 
dông, my kê den hêt tháng 02 dat  723,53 t' dông, dat  9,80% kê hoach  von nàm 
2022; các dir an chuyên tiêp tniên khai theo tiên d kê hoach, 3/29 d%r an khi cong 
mâi dang to chüc 1ia chçn nhà thâu, cac dr an thirc hin bôi thung giãi phóng 
mt bang dang triên khai các thi'i. ttc dé triên khai cong tác den bü. 

- Du tir vn doanh nghip: 

+ Du tir ntró'c ngoài: Trong tháng 02/2022, dang k mâi cO 02 dr an FDI 
dtp mOi vOi tng vn dàng k 1,85 triuUSD; 02 dir an diu chinh tang von vi 
vOn däng k' tang them 35,09 triu USD. Lu kê 02 tháng dâu nàm, cap mâi và 
diêu chinh von dâu tu' 07 dr an vi tOng von däng k tang them là 48,11 triu 
USD. Den cuôi tháng 02/2022 trén dja bàn tinh có 434 dir an dâu tu nixOc ngoài vài 
tong von dâu tu' däng k9 29.6 17,5 triu USD (Trong KCN 262 dir an vOi tong von 
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du tu 11.960 triu USD; ngoài KCN 172 dr an vó'i tng vn dâu tu däng k3 
17.657,5 triu USD). 

+ Du tir trong nu*c: Trong tháng 02/2022, trên dja bàn tinh có 02 dir an dAu 
tti trong nithc cap mi vói tong von däng kr là 600 t dông; 01 dtr an dâu tu diêu chinh 
giám von 942 t' dông. Lüy kê 02 tháng dâu nàm, cap mâi và dieu chinh von dâu tir 05 
dv an; vâi tong von dãng kr tang them là 3.017,5 t dông. Den nay, trên dja bàn tinh 
có 661 dir an dâu tu trong nithc vi tong von dâu tu däng k 337. 146,7 t)' dông 
(Trong KCN Co 250 dr an vi tong von dâu tu däng k là 147.083,6 t' dông và 
ben ngoài KCN có 411 dir an vâi tOng von dâu tix däng k là 190.063,1 t' dOng). 

- Phát trin doanh nghip: 

Trong 02 tháng d.0 nàm 2022 dã cp giy chirng nhn dang k' thành 1p 
cho 167 doanh nghip, tang 17,33% so cñng ks', vài tong von dàng kr 1.068,2 t' 
dOng, dat  54,40% so cüng ks'; cap giây chirng nhn däng k boat dng cho 19 chi 
nhánh, van phOng dai  din, tang 18,75% so vOi cüng ks'; däng k tang von cho 60 
doanh nghip tang 106,90% so cling ks', vi so von tang 2.285,45 t' dông, tang 
46,44% so cüng ks'. Trong tháng 02/2022, so doanh nghip däng kr giái the và tam 
ngung boat dng là 74 doanh nghip, tang 25% so vói cüng ks', có 233 doanh 
nghip hot dng tth 1i, gôm 224 doanh nghip dã hot dng trâ 1i sau khi hêt 
thai han tam ngung boat dng theo quy djnh và 09 doanh nghip quay Iai  boat 
dng tnthc thii han. 

Dn nay trên dja bàn tinh có 19.539 doanh nghip trong nuOc con dãng k' 
hoat dng, trong dO so doanh nghip thvc tê boat dng là 11.418 doanh nghip, 
chim khoáng 5 8,44% so doanh nghip cOn däng k boat dng. Trong tháng 
02/2022, không Co Hap tác xã thành l.p mth, den nay toân tinh hin cO 151 hap tác 
xã vâi 11.294 thành viên và 4.73 7 lao dng, tong von diêu 1 là 474,435 t dông. 

3. TInh hlnh van hóa - xã hôi 

Trong tháng 02/2021, các hoat dng giáo dic và dào tao, y t, thông tin và 
truyên thông dêu triên khai day dü cac nhim vii duçc giao; các chInh sách dôi vri 
ngu?i lao dng, ngui có công, ngiRi nghèo, dOng bào dan tc và các dôi tixçmg 
bào trçi xà hi,... dêu ducic quan tam thvc hin. 

- Y t: Dã t chirc tot vic kham chia bnh cho Nhân dan. Cong tác tuyên 
truyên, phông chOng djch bnh dirqc triên khai tIch circ, dã giám sat và xir l tinh hInh 
djch bnh, dc bit là bnh tay chân ming, sot xuât huyêt, không xày ra büng phat 
djch lan'. Duy tn cong tác thanh tra, kiem tra, giám sat tInh hInh djch bnh trên dja 
bàn tinh; Triên kbai các van bàn chü dng phOng, chong djch bnh trên dja bàn 
tinh; Trong tháng 02, dâ kiêm tra 471 ca sâ, sO ca sà dat  tiêu chuãn cbiêm t' l 
91,1%, so ca sâ vi pham là 42; T' 1 dat  tiêu chuân an toàn v sinh tbvc phâm tang 
04% so cñng k' 2021. 

V phOng chng djch bnh Covid- 19; Tip tic thvc hin nghiem, hiu qua 
Kê hoach 202/KH-UBND, linh boat tang cap d phông, chông djch mt so khu 

Co 71 ca mc s6t xut huy& (lug k 2 tháng: 225 Ca) V 01 ca mAc tay châu ming (Iu k 2 tháng: 4 ca). 



5 

virc có din biii djch phirc tp d nhanh chóng kiêm soát tInh hInh, ngän chn hiu 
qua lay nhiêm; thrc hin hiii qua nguyen täc: 5K + väc xin, thuôc diêu tn + cong 
ngh + r thüc nguâi dan trong cong tác phông, chông djch. 

- Giáo diic và dào tao:  Dã xây dirng K hoach dào tao  nâng trInh d chun 
giáo viên Mâm non, Tiêu hoc, THCS trên dja bàn tinh; Kê hoach triên khai thrc 
hin Dê an 'Giáo dyc hiróg nghip và ct/nh huó'ng phán luông hQC sinh trong 
giáo dyc phô thông giai ctogn 2019 - 2025" nãm 2022; Kê hoach tO chirc khão sat 
nãng lirc ngoai ngü cho h9c sinh lap 8, 9, 11 và 12 giai doan 2022 - 2025; Kê 
hoach triên khai th%rc hin Quyêt djnh so 5152/QD-UBND ngày 31/12/2021 cüa 
UBND tinh phê duyt kê hoach to chüc các lap bôi throng tiêu chuân, kiên thüc k 
näng, nghip vi và các lap theo dê an, chircmg trInh cüa Trung ilo'ng, cüa tinh dôi 
v&i các Co quan, don vj dja phuong näm 2022. Tiêp tçic triên khai thrc hin Dê an 
"Xây dmg thi' ctiêm trwô'ng trung hQc phô thông tzc chv theo giá d/ch vy tzi 07 
trithng trung hQcphô thông trén ct/a bàn tinh ". 

- Khoa hc và cong ngh: Xây dirng Nghj quyt cüa HOND tinh ban hành 
chInh sách ho try' khoa hyc va cong ngh cho doanh nghip tinh giai doan 2022 - 
2026; xây d%mg Kê hoach triên khai thirc hin Quyêt dnh 3360/QD-UBND ngày 
09/12/2019 ye triên khai h thông truy xuât nguôn gôc trén dja bàn tinh, Kê hoach 
ho try' khi nghip dôi mai sang tao  tinh Ba Ra - VUng Tàu näm 2022. Hoàn chinh 
Dê an "Nghiên thu và irng dyng mô hInh Kinh tê tuân hoàn phyc vy phát triên 
kinh tê - xâ h3i ben vü'ng huyn Con Dáo giai ctogn 2022 - 2026"; To chüc khào 
sat thirc të lam co sâ hoàn thin dr thão Dê an "U'ng dyng tiên bç5 khoa hQc Va 
cong ngh giai ctogn 2022 - 2026, nâng cao chat hecing cuç3c song ngu'O'i dan ". Xây 
dmg mô hInh thirc nghim san xuat meo giông nâm Linh chi và meo giOng nâm 
Bào ngu. 

- Van hóa và th thao: ,Hoàn chinh D an thành 1p Nhà hat tinh Ba Ria - 
Vüng Thu trën co sâ nâng cap Doàn ca müa nhac tinh; Tiêp tic tniên khai Kê 
hoach dâu tu tu bô, ton tao  di tjch giai doan 2021 - 2025, tp trung mt so di tIch 
trQng diem phiic vi phát triên du ljch. Xây dirng kê hoach tp huan cho tu van viên 
ye phông, chông bao  1irc gia dInh và nhân viên chäm soc nan  nhân  bao  Fçrc gia dInh 
näm 2022. Ban hành Ké hoach so 26/KH-UBND ngày 14/02/2022 ye vic triên 
khai Dê an phát triên the thao thành tIch cao näm 2022; Chuân bj tO chirc giãi th 
tuàng trê tinh Ba Rja - Vüng Tàu näm 2022; PhOi hy'p to chic giãi xe dp nü QuOc 
tê BInh Duong lan thu XII näm 2022 - Cup Biwase. 

- Thông tin và truyn thông: Thông tin tuyên tmyn bào dam trt tir, an toàn 
giao thông, an toàn v sinh thrc phâm trong dip  Tét Duang ljch, Têt Nguyen dan 
Nhâm Dan và L hi xuân 2022. Tuyên truyên k' nim 92 näm ngày thành Ip 
Dãng cong san Vit Nam (03/02/1930 - 03/02/2022). Truyên thông phông, chông 
djch Covid-19 vai thông dip "Linh ho cit thtrc hiçn các bin pháp phOng, chOng 
djch phi hop, hiu qua, báo ye thc khOe, tmnh mgng và sinh hoçit blnh thu'Ong cüa 
nhán dan, vi môt Tét Nhdm Dan sum hop, an toOn ". Tiep tiic vn hành và biên tp 
bàn tin ye cOng tác phông chông Covid-19, gôm: Thông báo nhanh vào lüc 18g00 
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hang ngày, thông báo khn và thông báo cüa Ban Chi dto phông ch6ng Covid-19 
tinh. TInh den nay, kênh thông tin Zalo dã thu hi'it 23 .406.069 hxcit ttxong tác. 

- Chinh sách dM vOi dng bào dan tc thiu s& Dã xây dirng K hoach thirc 
hin Dê an "Bói du'àng kiên thi'rc dan t5c dôi vói can bç$, cong chi'c, vién chi'c giai 
dogn 2021 - 2025" trên dja bàn tinh, Kê hoch thirc hin Dé an "Tang cw&ng zrng 
c4tng cOng ngh thông tin hO trçr dOng bào dan tç3c thiêu so phát triên kinh tê, xã 
h5i và dam báo an ninh trgt 4r yang dOng bào dan tç5c thiêu sO Vit Nam trên dja 
bàn tinh giai dogn 2022 - 2025 ". Th?c hin tr? cap têt Nguyen dan Nhâm Dan 
nàm 2022 cho 355 sinh viên ngithi dan tc thiêu so, 92 ngiri có uy tin trong dông 
bào dan tc thiêu so, 400 h dông bào dan tc thiêu so thuc din nghèo theo 
chuân nghèo cüa Tinh vâi tong so tiên 756.000.000 dông. 

- An sinh xà hi: Tt Nhâm Dn 2022, lãnh do tinh và các Sâ, ban, ngành 
to chüc 19 doàn di thäm và ting qua cho 166 dan vj, cá nhân vri kinh phi 1,691 
triu dông và 19 doàn di thàrn, chic thu, tang qua cho 84 ngtthi cao tuôi trôn 100 
tuôi v&i kinh phi 336 triu dông (4 triu dông/ngu?i); Uy quyên cho UBND các 
huyn, thj xà, thành phô to chirc doàn di chüc thQ ngithi cao tuOi trôn 90 tuôi: 832 
c1i vi kinh phi 1,830 triu dông (mic 2,2 triu dOng/cii). 

Thrc hin h trV nguOi lao dng và doanh nghip theo Nghj quyt s 
68/NQ-CP v9i kinh phi là 26,05 t dông2; trq cap that nghip cho 1.086 ngi vó'i 
tong so tiên là 24,3 t' dông. Cong tác giái quyêt chê d cho dôi tiiqng chInh sách 
duçc thirc hin chu dáo, day dü, kjp thai, dung dôi ti.rçmg, dung thai gian quy djnh; 
Xét duyt cho 39 h nghêo, h thoát nghèo vay von vâi kinh phi là 1,690 triu 
dông. H trçi cho 183 gia dInh có ngii ti:r vong do Covid-193, to chuxc doàn di 
thäm hOi 05 gia dInh có nguäi tü vong do Covid-19. Bàn giao 06 can nhà Dai  doàn 
kêt cho h nghèo4  do Tong Cong ty Din lirc Mien Nam tài trq 11am 2021. Thirc 
hin trçY cap thithng xuyên tii cong dông cho 28.5 12 nguai vai kinh phi là 14,426 
triu dông. So dôi tucing hin dang nuôi duOng tai  các ca sâ bão trçi xã hi là 737 
ngu&i. To chirc trao t.ng tiên ho trq cho 14 tré em mô côi do Covid-19 vai so tiên 198 
triu dông. To chiirc tng qua 117 suât qua cho tré em có hoàn cãnh dc bit kho 
khän nhân dip  Têt Nguyen dan Nhâm Dan 2022 vói tong so tiên là 48 triu dông5. 

T chüc c.p tin quàTêt cho 39.363 dé,i tucYng chInh sách vâi 36,941 triu 
dông. Ngân sách tinh trq cap cho h nghèo, dôi tucmg báo trçi xà hi, nguYi cao 
tuôi, tré em và dôi tixçyng khác là 33.841 nguai vâi so tiên 40,4 triu dông. Ngân 
sách huyn trçl cap cho h nghèo, dôi tuçmg bâo trq xã hi, ngithi cao tuoi, tré em 
là 2 1.143 ngtthi vâi so tiên 9,5 triu dông. Tang 17.2 11 suât qua cho h nghèo, dôi 

2 Cu th: Ngztài lao ct3ng tam hoân thztc hin hqp &ing lao 4ing, nghi vic không hwóng 1uvg: h trçl cho 2.369 ngutli vài s 
tin 7,8 t dng; Chinh sách hj trç ngzthi lao a5ng ngitngvic: h trq cho 535 ngir&i vâi so tiên là 687 triu dng; Ho trçr ngithi 
lao d5ng chám dtt hcip dOng lao a'3ng nhwng k/iOng th d'iêu kiin hzthng trq cOp that nghiép: h trci cho 02 ngir&i vâi kinh phi ho 
trçilà 8,42 triu dông; Hôtrcta'ái vài trO em vO ngu0i a'anga'iOu frj Covid-19, cách lyy tO: ho trcl cho truOng hcip Fl, FO: 8.287 
ngu&i v&i tong kinh phI de nghj hO trq là 9,7 t dông; HO kink doanh: phé duyt: 184 h kinh doanh v&i tong kinh phi dê nghj ho 
trcl là 552 triu dông; N$3thi lao dOng  khOng cO giao kOt hc.rp dOng lao dOng bi mat viOc  lam ('theo quyOt djnh 1896/QD-UBND 
ngOy !3/7/2021 vO QuvOt ctznh sO 2558/QD-UBND ngOy 30/8/2021; QuvOt djnh sO 295 7/QD-UBND,1: ho trcl cho 3.696 luçit ngtr&i 
vâi sO tiên 7,3 t dOng. 

Tir Qu5' Ctru trcl tinh cho càc huyn, th xa, thknh ph6. 
"Do Tng Cong ty Din hrc Min Nam tki trq nãm 2021. 

TCr Qu5' Bào trçi tré em tinh. 
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tixçing báo trçY xã hi và tré em có hoàn cãnh khó khän vi so tiên 9,4 triu dông ttr 
kinh phi van  dng. 

- Cong tác Mi ngoi: Tip don Tng lãnh sir quán Singapore tai  thành ph 
Ho Chj Minh và Dai si'r dc rnnh toàn quyên Han Quôc tai  Vit Nam den thàm và 
lam vic tai  tinh. Chuân bj to chrc Doàn cong tác thành phô Vüng Tàu thäm và 
lam vic tai  Campuchia dê nhan  giãi thuâng ASEAN 2022 

4. Ye quãn 1 tui nguyen - môi tru'ô'ng: 

Tip tic quãn lb', giám sat boat dng cüa các doanh nghip trong Khu xir 1' 
chat thai tp trung Toe Tiên; hoàn thin và phê duyt Phiwng an thu phi sir d'çing 
ha tang dôi vOi các doanh nghip trong Khu xi1 I' chat thai tp trung Tóc lien. 

Dã hçp thông qua lieu chI lija chpn nhà dâu tu thirc hin dir an Nhà may x& 
l' chat thai ran sinh boat  bang cong ngh dot, thu hôi näng 1ung trong Khu xi~ l' 
chat thai tp trung tai  xa Toe Tiên và dir an Nba may xi:r l' chat thai ran sinh hoat 
bang cong ngh dot tai  huyn Con Dào, dang hoàn chinh dê ban hành. Thông qua 
Quy chê boat dng cüa Ban chi dao  và Phixcng an mâu dâu giá quyên khai thác 
khoáng san, hin dang hoàn chinh dê ban hành. 

Dã hoàn thánh 1p Phuong an s1r dçmg dt cp tinh, phân b và khoanh vüng 
chüc nãng theo 1oi dat den ffing dn vj hành chInh cap huyn; dir kiên tháng 
03/2022 tIch bcp vào quy hoach tinh. 

Dang hoàn thin K hoach sü diing dt 5 näm (2021 - 2025) dtp tinh, dij 
kiën trong tháng 3/2022 së g11i ho si ye Bô Tài nguyen và Môi trung dê thâm 
dnh vã trinh ThO tuYng ChInh phO. Dang xern xét phê duyt Kë hoach sü ditng dat 
nãm 2022 cap huyn cho 08/8 dan vj. 

5. Ye trin khai 1p quy hoich tinh: 

Dã hoàn thành các Báo cáo: Khung dinh huàng quy hoach tinh Ba Rja - 
Vüng Tàu thi k' 2021 - 2030, tam nhIn den näm 2050, Báo cáo dánb giá thrc 
trng phát triën kinh tê - xa hi tinh Ba Ria - VOng Thu giai doan 2010 - 2020 và 
dánh giá các yêu to, nguôn 1irc diêu kin dac  thu phát triên tinh Ba Rja - Vüng Thu 
(Phân t/u' nhât - N$i dung Quy hogch tinh Ba Rja - Vüng Tâu th&i lcj) 2021 - 2030, 
tarn nhIn den nám 2050), 29/34 Báo cáo dê xuât phát triên ngành, 1mb vrc và lânh 
thô hành chinh cap huyn (các ni dung dê tIch hçip vào quy hoach tinh), dang gcri 
lay kiên các co' quan, dan vj trong tinh. 

6. Ye qu6c phông, an ninh, trt tr an toãn xä hi 

TInh hmnh an ninh chInh trj, trat  ttr an toan xa hi ducyc báo dam, không xãy ra vii 
vic phirc tap.  Các hrc 1ng vu trang dä phôi hqp chat chë, báo v an toan các m1c 
lieu, chü dng näm chac tInh hInh xü 1' tot các tInh huông xãy ra, gi virng an ninh 
chInh tr - trat tr an toàn xà hi, ci the: 

- V trat  tr an toàn xa hi: Trong tháng 02 dã xáy ra 60 vi (so vâi tháng 
02/2021 giám 07 vi), dä diêu tra lam rô 51 vi (dat t' l 85%), 141 dôi tung. Ltiy 
kê 02 tháng dã xãy ra 129 vi(giám 13 vt so vâi cüng ks'), dã diêu tra lam rO 
110 vi (dat t' l 85,2%), 243 dôi tixçmg. 
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- Vi phm pháp 1utt v ma tüy: Trong tháng 02 cIa phát hin, xi:r !r 34 vu - 
69 di tuçlng có hành vi mua ban, tang trü', to chüc sü dçing trái phép chat ma t11y, 
tang trü diing ci dung vào vic str diing trái phép chat ma tñy (so vri tháng 
02/202 1 nhiêu hcm 05 vt (34/29), nhiêu hcm 26 dôi tuçing (69/43); lüy kê 02 tháng 
phát hin 126 vi - 198 dôi tixçmg, so vâi cüng ki  It hon 06 viii (126/132), 16 dôi 
tuçmg (198/214). Phát hin, xi:r 1r 49 vii - 78 dôi tuçmg có hành vi sir diing trái 
phép chat ma tüy, trong do: dixa di cai nghin 16 dôi tung theo Nghj * djnh 
116/ND-CP ngày 21/12/2021 cüa ChInh phü, quán 19 08 dôi tucYng và phtt tiên 54 
dôi ti.rcng (von so tiên là 81 .000;000 dong) theo Nghj djnh 120/ND-CP ngày 
24/12/2021 cüa ChInh phü. Lüy kê 02 tháng dâu näm, phát hin 150 vii, 216 dôi 
tixçlng cO hành vi sr diing trái phép chat ma t1iy. 

- V an toàn giao thông: Trong tháng 02 cIa xãy ra 35 vi tai nin giao thông 
drnmg b, lam chêt 26 ngithi, bj thrnmg 24 ngu'oni (so vài tháng 02/2021 so vi tai 
nan giao thông giám 06 vi (3 5/44), tang 02 ngithi chét (26/24), giãm 06 nguoni bj 
thucing (24/3 0)). Xir phat 1.428 tnthng hçp vi pham trtt tr an toàn giao thông vâi 
so tiên khoáng 1,94 t9 dông. Lily kê 02 tháng cIa xãy ra 68 viii, lam chêt 45 ngithi, 
b thucing 45 nguoni, so vâi cñng kS'  2021 It hcin 13 vi (68/8 1), nhiêu hcin 02 ngithi 
chêt (45/43), giàm 12 ngtthi b th'irmg (45/57). Xir pht 3.648 truàng hçip vi pham 
trt tr an toàn giao thông, tOng so tiên xir phat vi pham hành chInh 02 tháng 
khoáng 4,33 t9 dông. 

- V phông, ch6ng ti pham và vi pham pháp li4t  v môi tnxOng: Phát hin, 
xir 19 20 vii, 20 dôi ttxqng vi pham pháp 1ut ye bão v môi trithng (so vâi cüng k9 
nhiêu hon 01 vi, It hon 01 dôi tung). Lüy kê 02 tháng, cIa phát hin, xr 19 43 vi, 
43 dôi tuçing, so vOi cüng k9 It hon 02 vi (43/45), 04 dôi tucing (43/47). 

7. Cong tác thanh tra, khiêu nti to cáo và phông, chông tham nhflng 

a) Cong tác tiêp dan: 

Trong tháng 02/2022, toàn tinh tip 283 hiçrt, giãm 19% so vOi cüng k9 näm 
2021 (283/349). Cap tinh tiêp 46 luqt, cap huyn tiêp 174 luçit ngithi, cap xã tiêp 
63 lixqt ngithi; trong do, tiêp thiiOng xuyen là 206 hrçt, tiêp djnh k9 và dt xuât cüa 
Lãnh dao  là 77 1ixçt. Trong tháng 02/2022, tiêp 01 doàn voni 23 nguoni6. 

Trong 02 tháng, toàn tinh tip 561 hrcrt, giám 17,01% so vâi cüng k9 näm 
2021 (561/622). Cap tinh tiêp 108 hxçit, cap huyn tiêp 346 hrçit, cap xã tiêp 107 
lixçit; trong do, tiêp thuonng xuyên là 437 1ucct, tiêp djnh k9 và dt xuât cüa Lãnh 
dao là 124 hxçit. Doàn dông ngixoni toàn tinhtip là 02 doàn7  vOi 43 luçit ngithi, btng s6 
doàn so vâi cüng k9 näm 2021 (cap tinh tiêp). 

6  Ban Ti&p cong dan Tinh tip ông Dào Van Tn và các h dan thuc dir an Trithng Mm non Rach  Dra, TP Vüng 
Thu (xin gp Chü tjch UBND Tinh dê kiên ngh lien quan den Dir an). 

(1)Tip khoãng 20 h dan là khách hang mua ban, chuyén nhng dr an Khu nhà a Phuang 10, thânh phô Vüng 
Thu do Cong ty TNHH Khang Linh thrc hin. Các h dan yêu càu cap giây chang nhn quyên sü ding dat cho cac 
h dan; (2) tiêp ông Dào Van Tn và các h dan thuc d an Tniâng Mâm non Rach  Daa, TP VOng Thu (xin gp 
ChU tch UBND Tinh de kiên nghj lien quan den D an). 
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Cong tác tip cong dan cüa ChU tjch UBND tinh: Trong 02 tháng du nãm 2022, 
ChU tjch UBND tinh tiêp 05 luçt vâi 30 cong dan tham dir. 

b) Giái quyt khiu ni, t6 cáo: 

- Tng s6 v khiu nai  thuc thm quyn giái quyt cña Chü tch UBND 
tinh là 49 vi (thang 01/2022 chuyên qua 40 vii, thii l mài 09 vi), tang 04 vii thi 
lr mâi so vài cilng kS'  nàrn 2021. Dã giãi quyêt 04 vii, dang tiêp tiic giái quyêt 45 
v11; tOng so vit thuc thâm quyn giãi quyêt cüa cap huyn là 279 vii (thang 
01/2022 chuyên qua 218 vv, thij 1' mói 61 vii), tang 17 vi.i thi l' mâi so vOi ciing k' 
näm 2021. 

Lily k 02 tháng tng s6 v khiu nai  thuc thâm quyn giãi quyt cüa Chü 
tjch UBND tinh là 59 vi (thang 12/202 1 chuyên qua 38 vçi, thij l mâi 21 vti), 

giám 07 vi thçi 1r mOi so vOi cilng k' 2021 (21/28). So viT den htn giãi quyêt là 29 
vii. UBND tinh dã giãi quyêt 14/29 vi den h.n, dat  48,27%, con lai  45 vi dang 
tiêp tic giãi quyt. Tng s vi thuc th.m quyn giãi quyêt cap huyn là 324 vçi 
(nãm 2021 chuyên qua 110 v1i, th%i 1' mâi 214 vu), tang 168 vi thii l mài so vii 
cüng kS'  11am 2021 (214/46); trong do, so vi den han  giái quyêt là 105 vi; dà giãi 
quyêt 84 vii, dat  80% so vi den han,  cOn  lai  240 vi dang tiêp tic giài quyêt. 

- Tng s vi t cáo thuc th.m quyn giái quyt cOa Chü tjch UBND tinh là 
08 v11 (tháng 01/2022 chuyên qua 06 vii, th l mâi 02 vi), giám 04 vi l' 
mâi so vi cilng kS'  närn 2021; dã cO kt lun 02 vi, con lai  06 vii dang giái quyt. 
Tong s vi thuc thm quyn giãi quyt c.p huyn là 08 vçi (tháng 01/2022 
chuyên qua 05 v1t, thi l' mâi 03 vu), tang 02 vi thi l mi so vâi cüng k' 
nàm 2021. 

Lily k 02 tháng, tng s vi t cáo thuc thtm quyn giái quyt cüa ChU 
tjch UBND tinh là 08 viii (tháng 12/2021 chuyên qua 04 vi, thi,i l mâi 04 vi), 
giám 05 vi th%1 l mOi so vâi cüng k' näm 2021 (04/09); so vi.i den han  giái quyêt 
la 04 vu UBND trnh da kêt luân 02 vu, dat 50% sO vu den han giai quyêt, con lai 
06 vii dang tiêp tic giãi quyêt. Tong so vii thuc thâm quyên giãi quyêt cüa cap 
huyn là 13 vi (tháng 12 nàm 2021 chuyên qua 05 v11, thii lr mri 08 vii), tang 07 vçi 
thii l' mài so voi cilng k' näm 2021 (08/0 1); s6 vi dn han  giãi quyêt là 06 vi, dã 
giái quyêt 05 vi, dat  83,33% so vi den han,  cOn  lai  08 vit dang tiêp tic giái quyêt. 

8. Cong tác cãi cách hành chInh 

- Trong tháng 02, Trung tam phiic vi hành chInh cOng tinh dä tip nhn là 
8.214 ho so, ho so kS'  trrncc chuyên qua là 1.542 ho so. Lily kê 02 tháng là 17.365 
ho so; ho so kr  truâc chuyên qua 1.744 ho so, tOng ho so phái giãi quyêt là 19.109 
ho so, dã giãi quyêt ho so 16.984 hO so, ding han 16.877 ho so, dt t' l 99,5%, t' l 
hO so tr hçn là 0,5 %, chua giái quyêt là 5.125 hO so. Các ho so trê h.n dêu có thi.r 
xin li ng1Ii dan, to chirc theo quy djnh báo dam quy djnh phOng, chông djch. Ben 
canh do, tang cung tiêp nhan  và giãi quyêt hO so trrc tuyên mc d 3, 4 và qua 
djch vi bu'u chInh cong jch. 
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- Trong tháng 02, UBND tinh ban hành 04 Quyt djnh cong b 132 TTHC 
(127 thu tjc chuân hóa, 03 thu t11c süa dôi, 02 thu tiic bj bãi bô), c.p nhtt 130 
TTHC len ca sâ di 1iu cüa Cong Djch v11 cong Quôc gia (DVCQG); Lüy kê 02 
tháng c.p nh.t 176 TTHC len Cci sâ dü lieu Quôc gia ye TTHC cüa Cong 
DVVQGvà 01 Quyêt djnh phê duyt quy trInh ni b 8. Lfly kê 02 tháng dã ban 
hành 12 Quyêt djnh cong bô 181 TTHC (141 thu tic mi và chuân hóa, 26 thU tic 
sUa dôi, 14 thu tjc bj bãi bô) và 01 Quyêt djnh phê duyt quy trInh ni b. 

- Dua vào 4n hành thU nghim djch vi tang dài tr dng (CALLBOT) giái 
dáp cac thU t11c hành chInh cong.!. 

Noinhmn: 
- Van phông ChInh phU; 
- Bô Ké hoach và Dâu tr; 
- Thithng tnrc Tinh üy; 
- Ththng trrc Hi dông nhân dan tinh; 
- Chü tjch, các Phó Chü tjch UBND tinh; 
- Các so, ban, nganh; 
- UBND các huyn, thj xà, thành phô; 
- Luu: VT, TH. 

Nguyn Van ThQ 

8 Quyt djnh s6 344/QD-UBND ngày 10/02/2022 Quy trmnh ni b lien thông 2 trong giái quyt thU ti,ic hành chinh 
dc thU mâi ban hành linh vijc thi dua, khen thirUng thuc pham vi chirc nàng quãn 1' Nba nixOc cUa Sà Ni vi 
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